
Regulamin przyznawania nagrody „Ku pełni życia” 

 

I. Postanowienia ogólne 

§1. 

1. Celem nagrody jest dowartościowanie postawy i działalności osób wspierających życie 

ludzkie w zakresie fizycznym, psychicznym i duchowym oraz promujących wartość rodziny, 

jako środowiska naturalnego dla rozwoju każdego człowieka od poczęcia aż po jego kres. 

2. Nagroda przeznaczona jest także dla osób, które prowadzą życie pełne pasji oraz inspirują 

innych do twórczej aktywności w różnych dziedzinach życia.  

§2. 

1. Nagroda przyznawana jest w szczególności za wyróżniającą się postawę i podejmowane 

działania „za życiem”: 

a. Postawa pro life wobec życia ludzkiego od początku po jego kres, 

b. Działalność na rzecz promocji i ochrony życia ludzkiego i wartości rodziny, 

c. Aktywność oraz twórczość w motywowaniu i pobudzaniu innych do życia z pasją, np. poprzez 

rozwijanie swych talentów i umiejętności, 

d. Przeciwdziałanie postawie bierności w społeczeństwie i aktywizowanie ludzi w każdym 

przedziale wiekowym, 

e. Propagowanie wśród młodzieży udzielania pomocy, wsparcia, opieki w szczególności dla 

rodzin, samotnych matek, dzieci i osób starszych, 

f. Działalność naukowa w zakresie fundamentalnych wartości jakimi jest życie ludzkie i rodzina, 

2. Nagroda jest przyznawana w formie rzeczowej- płaskorzeźba. 

3. O przyznaniu nominacji do nagrody kandydaci zostaną poinformowani drogą mailową i 

telefonicznie. 

 

II. Tryb przyznawania nagrody 

§3. 

1. Nagrodę przyznaje Rada i Zarząd Fundacji dla Życia i Rodziny oraz laureat/laureaci roku 

poprzedniego na podstawie złożonych wniosków. 

§4. 

1. Nagrody będą wręczane podczas uroczystości z okazji Narodowego Dnia Życia.  

§5. 

1. Kandydatów do nagrody mogą zgłaszać stowarzyszenia, fundacje, wspólnoty oraz ruchy 

religijne oraz placówki edukacyjne, grupy nieformalne, osoby fizyczne. 

2. Jedna instytucja, organizacja lub osoba może zgłosić do nagrody jedną kandydaturę. 

3. Osoba, której kandydatura została zgłoszona do nagrody powinna wyrazić pisemną 



zgodę na jej zgłoszenie. 

4. Wypełnione formularze wniosku należy przesyłać pocztą elektroniczną na adres: 

biuro@zyciacud.pl lub pocztą tradycyjną na adres: Fundacja dla Życia i Rodziny,  

ul. Jasnogórska 43 lok. 9, 42-217 Częstochowa w terminie do dnia 17 marca 2015 roku. 

 

III. Wniosek 

§6. 

1. Wniosek o przyznanie nagrody powinien zawierać: 

a) dane kandydata, 

b) dane wnioskodawcy, 

c) uzasadnienie kandydatury. 

2. Do wniosku powinna być dołączona fotografia kandydata. 

§7. 

1. W razie stwierdzenia braków formalnych wnioskodawca jest zobowiązany do ich usunięcia w 

terminie 2 dni od dnia powiadomienia. 

2. Wniosek pozostawia się bez rozpoznania w przypadku: 

a) złożenia po terminie, 

b) rezygnacji kandydata, 

c) braków formalnych; jeśli nie usunięto ich w terminie. 

 

IV. Informacje dodatkowe 

§8. 

1. Regulamin przyznawania nagród wraz z formularzem zgłoszeniowym jest dostępny na stronie 

internetowej: www.zyciacud.pl. 

2. Lista osób nominowanych do nagrody zostanie podana na stronie internetowej Fundacji. 

3. Ogłoszenie laureatów nastąpi podczas uroczystości z okazji Narodowego Dnia Życia. 


